
Lp Kryterium Elementy podlegające punktacji
Możliwe 

punkty

Przyznane 

punkty
Opis Źródło weryfikacji

Wnioskodawca z sektora finanów publicznych 0

Projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru 

LGD
3

Projekt jest innowacyjny w skali gminy 2

Projekt nie jest innowacyjny 0

Liczba osób bezrobotnych do liczby osób w wieku 

produkcyjnym na obszarze Gminy przekracza 

liczbę bezrobotnych w relacji do liczby osób w 

wieku produkcyjnycm na obszarze LSR

2

Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca jest 

niższy niż średni dochód obliczony dla LSR
2

Wnioskodawca korzystał ze szkoleń LGD 

przygotowujących do ubegania się o dotację w 

LGD

2

Wnioskodawca nie korzystał ze szkoleń LGD 

przygotowujących do ubegania się o dotację w 

LGD

0

Wnioskodawca nie korzystał ze środków 

przeznaczonych na realizację LSR w okresie 

programowania PROW 2007 - 2013

2

Wnioskodawca korzystał ze środków 

przeznaczonych na realizację LSR w okresie 

programowania PROW 2007 - 2013

0

13

LOKALNE KRYTERIA WYBORU

STOWARZYSZENIA "POLESKA DOLINA BUGU"

Informacje we 

wniosku, 

oświadczenie 

wnioskodawcy

4
Szkolenia Biura 

LGD

Kryterium preferuje wnioskodawców korzystających 

ze szkołeń organizowanych przez Biuro LGD  w 

zakresie ubiegania się o dotację w LGD.

Listy ze spotkań 

szkoleniowych, 

zaświadczenia 

5
Kryterium 

aktywizujące 

Preferuje się wnioskodawców, którzy nie korzystali 

ze środków przeznaczonych na realizację LSR w 

okresie programowania PROW 2007 - 2013

Dane własne LGD

Innowacyjność 

operacji 

Preferowane są operacje o charakterze 

innowacyjnym.

Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego 

lub znacząco udoskonalnonego w skali obszaru LSR 

lub gminy  produktu, usługi, procesu, organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania 

istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych, gospodarczych czy 

społecznych.

Obszar LSR: gmina Włodawa wiejska i miejska, 

gminy: Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Hanna, 

Wyryki, Stary Brus.

SUMA  PUNKTÓW

WYMAGANE MINIMUM  PUNKTÓW: 6 pkt. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3.Wsparcie działalności artystycznej lokalnych zespołów z obszaru LGD

3

Sytuacja 

społeczno - 

gospodarcza 

Kryterium preferuje operacje, realizowane w 

Gminach o słabszej sytuacji społeczno - 

gospodarczej na podstwie danych za ostatni rok 

poprzedzający rok naboru wniosków.  W przypadku 

braku danych za rok poprzedzający nabór, należy 

podać dane za ostatni rok, za który są dostępne 

pełne informacje. 

Informacja MF,

GUS

1
Status 

Wnioskodawcy

Wnioskodawca spoza sektora finansów 

publicznych
2

Premiowane są operacje, których wnioskodawcami 

są podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Informacje we 

wniosku, 

oświadczenie 

wnioskodawcy

2


